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Hacılar Kızıltepe 
Millet Bahçesi’nde 
Çalışmalar Sürüyor

Başkan Büyükkılıç 
Hacılar’da

Çevre Düzenlemesi 
ve Tüm Donatılarıyla 
Stadyum Tamamlandı

Hacılar Belediyesi 
Kışa Hazır 

Yeni Mahalle’ye Modern Alt ve Üst Yapı15 TEMMUZ ŞEHİTLER PARKI YENİLENİYOR

Başkan Bilal Özdoğan, Kızıltepe Millet Bahçesi’nin 
çalışmalarının ara verilmeden sürdüğünü, Millet 
Bahçesi’nin yapımının tamamlanmasının ardından 
Kayserimizi en güzel şekliyle görebilme imkanına 
sahip olunacağını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başka-
nı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar 
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı 
makamında ziyaret ederek, Hacılar 
ilçesinde planlanan çalışmalarla ilgili 
değerlendirmelerde bulundu. 

Saha zemini ve tribünle-
rin de tamamlanmasıyla 
birlikte stadyum 
artık kullanıma hazır.

Kış aylarının gelmesi ile 
birlikte oluşabilecek olum-
suz hava şartlarına karşı 
gerekli tüm 
önlemleri aldık.

Asfalt, altyapı ve üstyapı programlarına 
tüm hızı ile devam eden Hacılar Beledi-
yesi, Yeni Mahalle’deki çalışmalarını 
tamamladı.

Özdoğan, bahar ayıyla birlikte 30 
bin metrekarelik alanda çalışmaların 
yapılacağını söyledi. 7’de4’de 10’da

5’te

2’de

3’te

YAPTIĞIMIZ HER PROJE

HACILARIMIZA
DEĞER

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, göreve geldikleri günden bu-
güne seçim sürecinde verilen vaatlerin bir bir yerine getirildiğini söyle-
di. 2020 yılının pandemiden dolayı ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz adına sı-
kıntılı geçtiğini hatırlatan Başkan Özdoğan, “Biz bu süreci adeta fırsata 
çevirerek ilçemiz adına yapılan çalışmalarla vatandaşımıza hizmetimizi 
sürdürdük” dedi. 8’de
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Başkan Özdoğan yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek 
saha zemini ve tribünlerin de tamamlanmasıyla birlik-
te stadyumun artık kullanıma hazır olduğunu söyledi. 
Başkan Özdoğan Hacılar stadyumuyla ilgili yaptığı de-
ğerlendirmede şöyle konuştu: 
“Hacılar stadımız kullanıma hazır vaziyette. Daha önce-
ki açıklamalarımızda sadece çevre düzenlemesinin ek-
sik olduğunu bildirmiştik. Görüldüğü üzere stadımızın 
çevre düzeni, tribünleriyle ve saha düzeniyle tamamlan-
mış vaziyette bütün çalışmaları bitmiş durumda.  Stadı-
mız Hacılarımıza ve Kayserimize hayırlı olsun. Bu vesile 
ile Merhum Fevzi Mercan amcamızı da rahmetle yad 
ediyorum. Burası hem yüksek irtifa kampını kullanacak 
olan spor camiasına, hem kulübümüze hem de çeşitli et-
kinliklere ev sahipliği yapacaktır.” dedi. 
Açıklamaların ardından başkan Özdoğan ve beraberin-
deki heyet stadyumda incelemelerde bulundu.
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal 
Özdoğan, seçim projeleri arasında yer 

alan çalışmaları bir bir tamamlıyor. 
Başkan Özdoğan Hacılar Stadyumu 

çalışmalarının tamamlandığını 
belirterek kullanıma hazır olduğunu 

söyledi. 

Çevre Düzenlemesi ve Tüm Donatılarıyla
HACILAR STADI 
TAMAMLANDI
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HALKIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN
350 BİN MASKE ÜRETTİK

Başkan Büyükkılıç Hacılar’da

Başkan Büyükkılıç, “Büyükşehir Beledi-
yesi olarak her zaman 16 ilçemizin yanın-
da olduk, olmaya devam edeceğiz. Daya-
nışma anlayışı içerisinde bu güzel şehre 
hizmet edeceğiz” dedi.
Hem kent merkezinde hem de ilçelerde 
yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mem-
duh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine Hacılar 
da devam etti. Hacılar Belediye Başkanı 
Bilal Özdoğan’ı ziyaret eden Başkan Bü-
yükkılıç, uyum kültürü içinde Hacılar’ın 
projelerine destek vermeye devam ede-
ceklerini ifade ederek, Kayseri’nin incisi 
Erciyes ile bütünleşmiş halde olan kayak 
merkezinin önemli bir boyutunun Hacı-
lar bölgesinde olduğunu dile getirdi.

Bu güzelliklerin yanında Hacılar’ın artık 
turizmin de merkezi olmaya başladığına 
dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, şunları 
söyledi:
“Nezaketiyle, çalışkanlığıyla Hacılarımı-
za hizmet için koşturan çok değerli Bilal 
başkanımıza ve onun kıymetli ekibine te-
şekkür ediyorum. Hacılar bizim olmazsa 
olmazımız bir ilçemizdir. Hemen merke-
zin yanı başındaki en gözde ilçelerdendir. 
Erciyes’imiz ile bütünleşmiş halde kayak 
merkezimizin önemli bir boyutu Hacılar 
bölgesindedir. Bütün bu güzelliklerin ya-
nında artık turizmin de merkezi olmaya 
başladı. Hörmetçi Çiftliğimizin kayma-
ğından başlayıp, yılkı atları ile devam 
eden bu süreçte hakikaten kahvaltıları 
ile gündeme oturmaya başladı. Bunların 
yanında bizim fiziki olarak yapacağımız 
çalışmalarda birlikte değerlendirmek su-
retiyle gözden geçiriyor ve dayanışma 
içerisinde çalışıyoruz. Bunun da elham-
dülillah bereketini yaşıyoruz. Hayırsever-
liğiyle, çalışkanlığıyla hepimizin gururu 
olan Hacılarlı hemşerilerimize de teşek-
kür ediyoruz.”

Hacılar ilçesinde projelerle ilgili bilgiler 
veren Başkan Büyükkılıç, Hacılar ilçesi-
nin butik bir ilçe olduğunu ancak nite-

liklerinin fazla olduğunu dile getirerek, 
şunları kaydetti:
“Kızıltepe diye bilinen bölgedeki Millet 
Bahçesi ile çalışmalarımız devam ediyor. 
Meydan projesi, kentsel dönüşüm projesi 
ile ilgili çalışmalarımız ve Hacılarımız ile 
Hisarcık arasındaki yolu plandaki şekliy-
le ve büyüklüğüyle açma yönünde çalış-
malarımız sürüyor. Burada KASKİ’miz, 
elektrik şirketimiz, telekomumuz, doğal-
gazımızın alt yapı kuruluşlarımız gerekli 
alt yapı çalışmalarını tamamlama aşama-
sına geldi. Duvarların yapılması sürecinin 
ihalesini yaptık, inşallah bütün bu geliş-
meler ve alt yapı işlemi tamamlandıktan 
sonra önümüzdeki sezonda asfaltı da 
yapmak suretiyle burada standartı yük-
sek bir yolumuzu hizmete açmış olacağız. 
Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz, 
güzelliklerine güzellik katacağız.”

Kayseri’de uyum kültürünün çok fazla 
olduğunu ve bu yüzden ilçelerle el ele ve 
omuz omuza olduklarını söyleyen Bü-
yükkılıç, “İnşallah dayanışma içerisinde, 
bizleri seven, güvenen hemşerilerimize 
layık olma yolunda gayret göstereceğimi-
zi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 
ise Başkan Büyükkılıç’ın ziyaretine çok 
sevindiğini belirterek, ilçeye katkıların-
dan dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşek-
kürlerini iletti. Özdoğan, “Çok değerli 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız 
ilçemize teşrif ettiler. Kendilerine teşek-
kür ediyorum. İlçemize gerek bu yaz se-
zonu itibariyle, gerekçe önceki sezonda 
yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür 
ediyorum. Önümüzdeki sezon da Hisar-
cık Yolu başta olmak üzere ilçemize değer 
kattıkları için de ayrıca teşekkür ediyo-
rum. Kıymetli başkanımın devam eden 
ihalelerimizi, ihale süreçlerini yakından 
takip ettiğini biliyorum. Her zaman ya-
nımızda olması hasebiyle de ayrıca teşek-
kür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getir-
diniz” dedi.

Son bir  yılda pandemi sürecinde Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi-
mizde  ilçemizin maske ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 350.000  maske ürettik 
ve halâ üretmeye devam ediyor, halkımıza da ücretsiz dağıtıyoruz. 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Bü-
yükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı ma-
kamında ziyaret ederek, Hacılar ilçesinde planlanan ça-
lışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 
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“Hacılar Belediye Başkanı Bilal 
Özdoğan Hacılar 15 Temmuz 

Şehitler Parkı’nın ihalesinin 
Büyükşehir Belediyesi ta-

rafından gerçekleştirildiğini 
belirtti. Özdoğan bahar ayıyla 

birlikte 30 bin metrekarelik 
alanda çalışmaların yapılaca-

ğını söyledi

Mahalle fırınları ile ken-
di ekmeğinizi kendiniz 
pişirebileceksiniz.
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HALKIMIZA GÜZEL BİR HİZMET DAHA

MAHALLE FIRINLARI 

İhalenin gerçekleşmesinin ardından park alanında 
incelemede bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal 
Özdoğan, pandemi döneminde olmamıza rağmen 
hayat devam ediyor, kurallara uyarak ve alınan ka-
rarlara da harfiyen dikkat ederek bizde arkadaşları-
mızla çalışmalarımıza devam ediyoruz diyerek şöyle 
konuştu:
‘’Yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alan olan 15 Tem-
muz Şehitler Parkımızın ihalesi Büyükşehir Beledi-
yemiz tarafından gerçekleştirildi. Yüklenici firma 
ile de sözleşmeler imzalandı. Bu alanda inşallah 
baharla birlikte çalışmalar başlayacak ve kısa sürede 
tamamlanacak. Yapılacak çalışmalarla birlikte par-
kımızda oyun alanlarını arttıracağız, spor aktivite 
alanları kazandıracağız, ayrıca şelale olarak bilinen 
suyumuz akmaya başlayacak. Oturma alanları daha 
konforlu bir hale gelecek, bütün vatandaşlarımızın 
hoşça vakit geçireceği bir alan oluşturularak yürü-
yüş, oturma ve spor alanlarıyla daha konforlu ve 
modern bir yer haline gelecek.” 

15 TEMMUZ ŞEHİTLER 
PARKI YENİLENİYOR

Yakın bir tarihte mahallelerimizden mis gibi ekmek koku-
ları yükselecek.  
Vatandaşlarımızın kendi unları ve kendi elleri ile ekmek-
lerini pişirebilmeleri için Karpuzsekisi, Hürmetçi, Sakar-
çiftliği Mahalleleri ile Çayırkaşı Mevkiinde fırın yapım 
çalışmalarına başladık. Mahalle fırınları şimdiden ilçemiz 
sakinlerine hayırlı olsun.
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Geçtiğimiz aylarda imzalanan toplu sözleşme sonrası Hacılar Belediyesi’nde görev yapan 
işçiler adına işçi temsilcisi Tarık Kemer ve Yılmaz Gelve Başkan Bilal Özdoğan’a nezaket 
ziyaretinde bulundu. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Özdoğan, “İlçe-
mize birlikte hizmet ettiğimiz işçi kardeşlerimize sözleşmemizin bir kez daha hayırlı olma-
sını temenni diyorum” dedi.
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İŞÇİLERDEN ÖZDOĞAN’A 
TEŞEKKÜR ZİYARETİ 

Kayseri’nin Hacılar İlçesinde bulunan Kızıltepe’nin zirvesinde 
yapımına başlanılan Kızıltepe Millet Bahçesi’nde çalışmalar 
tüm hızıyla sürüyor. 70 dönümlük arazi üzerine kurulan Millet 
Bahçesi’nde aynı anda bin kişi piknik yapabilme imkanı bulabi-
lecek. 200 otopark ve sosyal alanlar ve seyir yerleri yapılacak 
millet bahçesine çift yönlü yol da yapılacak.

TAMAMEN DOĞAL BİR 
SEYİR ALANI İNŞA EDİYORUZ

KIZILTEPE MİLLET BAHÇESİ’NDE 
ÇALIŞMALAR TAM GAZ

Kızıltepe’nin zirvesinde hayata geçi-
rilecek olan Kızıltepe Millet Bahçe-
si, Türkiye’de şuana kadar inşa edi-
len Millet Bahçelerinin en farklısı 
olacağını belirten Hacılar Belediye 
Başkanı Bilal Özdoğan; “Kızıltepe 
Millet Bahçesi’ni bin 690 rakımlı 
Kızıltepe’nin üzerine inşa ediyoruz. 
Yüksekliği nedeniyle Kızıltepe Mil-
let Bahçesi’ne gelen bir kişi, 360 de-

rece manzaralı bir millet bahçesine 
gelmiş olacak. Kızıltepe Millet Bah-
çesi’nden hem kayseri’nin tamamı 
hem de muhteşem bir Erciyes man-
zarası seyredebilecekler. Çalışmala-
rına hız kesmeden devam ettiğimiz 
Kızıltepe tamamlanınca hem Hacı-
lar İlçemizin hem de Kayserimizin 
tamamının en gözde yeri olacak” 
diye konuştu.
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HACILAR ORTASEKİ MEVKİİ’NDE 
1100 FİDAN 
TOPRAKLA 
BULUŞTU

Etkinlikte konuşan Hacılar Belediye Baş-
kanı Bilal Özdoğan, “Yakanlara inat, biz 
ağaç sayımızı arttıracağız, bu vatan bi-
zim” dedi. 

Tüm Türkiye’de 81 ilde eş zamanlı olarak 
başlatılan 83 milyon fidanın toprakla bu-
luşturulması etkinliğine Hacılar beledi-
yesi ve Hacılar kaymakamlığı  Ortaseki 
mevkii ve aynı zamanda Hacılar Beledi-
yesi bal ormanı proje sahası bölgesinde 
fidan dikerek destek verdi.   Etkinliğe 
Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Hacı-
lar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe 
protokolü ve ilçede eğitim gören öğren-
ciler katıldı. 

Ağaç dikiminin ardından açıklama ya-
pan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Öz-
doğan, “tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak 
geleceğe nefes kampanyasında 83 milyon 

fidanı toprakla buluşturuyoruz” diyerek 
şöyle konuştu: “Bizlerde Hacılar ilçesin-
de kaymakamlığımız ve öğrencilerimizle 
birlikte fidanları toprakla buluşturduk. 
Burası özel bir mekan, bu alanda ilerde 
oluşturacağımız bal ormanlarına da bir 
nevi hazırlık yapıyoruz. İlçemizin her 
geçen gün yeşillenmesi, yeşilinin daha 
da artması, ağaç sayımızın nefes alma-
yı daha da kolaylaştırdığı bir ilçe olması 
adına da tüm çalışmalarımızı devam et-
tiriyoruz” dedi. Başkan Özdoğan emeği 
geçen herkese teşekkür ederek, “Orman 
her şeydir, yakanlara inat biz ağaç sayı-
mızı artıracağız bu vatan bizim” dedi. 
Başkan Özdoğan ayrıca ilçede ağaçlan-
dırma faaliyetlerinin hızlı bir şekilde 
devam ettiğini hatırlatarak “Yıllık 25 bin 
ağacı ilçemizde toprakla buluşturuyoruz. 
Son zamanlarda Ortaseki alanımızda 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himaye-
lerinde geçtiğimiz yıl başlatılan “Milli Ağaçlandırma 
Günü” kapsamında “Geleceğe Nefes” fidan dikme 
etkinliği kapsamında, Hacılar Ortaseki mevki bölge-
sinde 1100 fidan toprakla buluştu. 
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HACILAR BELEDİYESİ VATANDAŞA 
BİN ADET SEDİR VE KARAÇAM DAĞITTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın himayelerinde geçtiğimiz yıl 
başlatılan “Milli Ağaçlandırma Günü” 
kapsamında “Geleceğe Nefes” projesi 
Hacılar ilçesinde 1000 adet Karaçam ve 
Sedir Ağacı dağıtımıyla sürdü. 

Hacılar Belediyesi tarafından vatandaş-
lara 1000 adet Karaçam ve Sedir fidan 
dağıtımı Hacılar meydanında gerçek-
leştirildi. 

Daha yeşil bir Hacılar için çalışmala-

rını sürdüren Hacılar Belediyesi, ilçe 
sınırları içerisinde ikamet eden vatan-
daşlara fidan dağıtımı gerçekleştirdi. 

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdo-
ğan yaptığı açıklamada “İlçemizin her 
geçen gün yeşillenmesi, yeşilinin daha 
da artması, ağaç sayımızın nefes almayı 
daha da kolaylaştırdığı bir ilçe olması 
adına tüm çalışmalarımıza hız kes-
meden devam ediyoruz” dedi. Başkan 
Özdoğan “Geçtiğimiz günlerde “Mil-
li Ağaçlandırma Günü” kapsamında 

“Geleceğe Nefes” projesi kapsamında 
1100 fidanı Ortaseki bölgemizde top-
rakla buluşturmuştuk bugün de Ha-
cılar halkımıza 1000 adet Karacam ve 
Sedir Fidanı dağıtımını gerçekleştir-
dik” dedi. 

İlçede ağaçlandırma faaliyetlerinin hız-
lı bir şekilde devam ettiğini hatırlatan 
Başkan Özdoğan, “Yıllık 25 bin ağacı 
ilçemizde toprakla buluşturuyoruz. Fi-
dan dağıtım ve dikme faaliyetlerimiz 
hız kesmeden devam edecek” dedi.

hem doğa yürüyüşü rotası ve fotoğraf se-
verler için güzel manzaralar bulunmakta-
dır” diyerek tüm Kayseri halkını bölgeyi 
görmeye davet etti. 

Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen’de ge-
çen yıl 11 Kasım da ilkini gerçekleştir-

diğimiz etkinliğin bu yıl ikincisini ger-
çekleştirmekten dolayı mutluyuz diyerek 
ağaç dikme etkinliğinin önümüzdeki 
günlerde de süreceğini belirtti. 

Açıklamaların ardından tüm protokol ve 
öğrenciler ağaç dikimini gerçekleştirdi. 
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan kış aylarının gelmesi ile 
birlikte oluşabilecek olumsuz hava şartlarına karşı gerekli tüm 
önlemleri aldıklarını söyledi. Başkan Özdoğan bu doğrultuda 
1000 ton tuz ve 11 iş makinasıyla kışa hazır olduklarını belirtti.

Havaların soğumasıyla birlikte ulaşımda 
aksama yaşanmaması için karla mücadele 
kapsamında yapılan hazırlıkların tamam-
landığını belirten Hacılar Belediye Başka-
nı Bilal Özdoğan, Fen İşleri Müdürlüğü-
ne bağlı 25 personel, 11 iş makinası kar 
kürüme ve tuz serici araçlar ile kış şartla-
rına hazır olduklarını söyledi. 

Belediye olarak gerekli tüm hazırlıkları 
tamamladıklarını belirten Başkan Özdo-
ğan konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

‘’İlçemizde olası kar yağışı sonucu yaşa-
nabilecek don ve buzlanma olaylarına 

karşı belediye olarak bu yılda 1000 ton 
tuz stoğumuz bulunmaktadır. Bunun 
yanı sıra ilçemizde park bahçeleri ve ma-
halle aralarını temizlemek için küçük iş 
makinalarımızda kış şartlarına hazır hale 
getirdik. Belediye olarak bu yılda ilçe hal-
kımızın sorunsuz bir kış geçirmesi için 
tüm ekiplerimiz hazır bir şekilde çalışıyo-
ruz. Zor şartlarda çalışan personelimize 
Allah kolaylık versin. Amacımız ilçemiz 
vatandaşının kışı sorunsuz bir şekilde ge-
çirmesi için gerek ulaşım gerekse diğer 
çalışmalarımızı titizlikle devam ettirmek-
tir.’’ dedi.

HACILAR BELEDİYESİ KIŞA HAZIR 
11 İŞ MAKİNASI 
25 PERSONELLE 
GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ 

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YÜKSELİYOR   

Arsası Hacılar Belediyesince tahsis edilen 
ve hayırsever Özdemir Ailesi tarafından 
yaptırılan Ülfet & Murat Özdemir Aile 
Sağlığı Merkezi’nde inşaat çalışmalarının 
devam etiğini belirten Hacılar Belediye 
Başkanı Bilal Özdoğan, “Özdemir Ai-
lesi’ne bu güzel hayırları için ilçem adı-
na ilim adına teşekkür ediyorum. Aile 

Sağlığı Merkezi, yaşadığımız salgın do-
layısıyla bu çok anlamlı bir hayır oldu. 
İlçemizin mevcut sağlık ocağı yetersiz 
kalıyordu. Özdemir Ailesi, ilçemizi her 
zaman destekleyen bir ailemiz. hayırların 
devamının geleceğini de belirttiler. Hay-
rı yapmaya niyetlenmek yapmış olmak 
kadardır. İnşallah o hayırlarda yapılacak. 

Bundan hiç şüphemiz yok. Yapmış kadar 
sevaplarını alacaklarını biliyorum. Rab-
bim mübarek eylesin. Ülfet & Murat Öz-
demir Aile Sağlığı Merkezimizin kazasız, 
belasız bitimini de görmeyi bizlere nasip 
etsin.” Dedi. 

ÜLFET & MURAT ÖZDEMİR

Hacılar Belediyesi 
tarafından ilçenin 
modernleşmesi adına 
yürütülen önemli 
projelerden olan Ülfet 
& Murat Özdemir 
Aile Sağlığı Merkezi 
yükseliyor. 
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan göreve geldikleri günden 
bugüne seçim sürecinde verilen vaatlerin bir bir yerine getirildiğini 
söyledi. 2020 yılının pandemiden dolayı ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz 
adına sıkıntılı geçtiğini hatırlatan Başkan Özdoğan, “biz bu süreci 
adeta fırsata çevirerek ilçemiz adına yapılan çalışmaları aralıksız sür-
dürüp vatandaşımıza hizmetimizi sürdürdük dedi. Başkan Özdoğan 
şöyle konuştu:
‘’2020 yılı bütün dünyanın bu denli sıkıntılı geçirdiği bir yıl oldu. Bu 
yılda bu sıkıntıyı anlama, bu sıkıntıyı giderme süreci yaşandı. Bu pan-
demi bütün dünyayı bağlayan bir konu oldu. İnşallah en kısa  sürede  
panik yapmadan, rehavete kapılmadan kurtulacağız bizde, kurumsal 
olarak sıkıntıdan kurtulma adına maske üretimi yaptık. Belediyemiz 
olarak 350 bin adet maske üretimi yaptık, sürekli hükümetimizin ve 
sağlık bakanlığımızın yayınlarını sıkı bir takip yaparak tedbirleri va-
tandaşlarımıza hatırlattık. Bu süreçte ilçemizde yaşanan yoğunluğu 
azaltmak adına beğendik bölgemizde kısıtlama uygulamasını başlat-
tık. İlimiz adına alınan kısıtlamalarında faydasını zamanla görüyo-
ruz. Aşı konusunda ise sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın 
aşı ile ilgili tereddütlerinin olmadığını beyan ettikten sonra bize dü-
şen gereğini yapmak olur. Terörle mücadele eden askerimiz, polisimiz 
gibi virüsle mücadele eden bir sağlık ekibimiz oluştu. Bu bağlamda 
sağlık çalışanlarımıza da verdikleri özverili çalışmalardan dolayı te-
şekkür ederim. ‘’
PANDEMİ SÜRECİNİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLEN-
DİRDİK
2020 yılında yaşadığımız pandemi her ne kadar işlerimizi etkilese 
de biz bu süreci en iyi şekilde değerlendirdik diyen Başkan Özdoğan 
şöyle konuştu: ‘’Bu süreçte Personelimizin de kurallara uyduğunu 
gördük yeni normalle birlikte çalışmalarımızdaki açığımızı kapattık. 
Süreç içerisinde kilitli parke asfaltlama gibi sahada yapılması gereken 
bütün işlerimizi eksiksiz yapmaya gayret ettik. Bunun yanı sıra yeni 
pandemi sürecinde dezenfekte, maske işleri ve sosyal medyamızdan 
da insanları pandemiden korumayla ilgi gerekli bilgiler paylaştık.’’ 
Başkan Özdoğan yaşanılan sıkıntılı süreçte el ele verildiği zaman ba-
şarılamayacak bir iş olmayacağını da sözlerine ekledi. 
KIZILTEPE MİLLET BAHÇEMİZDE ÇALIŞMALAR 
SÜRÜYOR
Başkan Özdoğan yapılan çalışmalar arasında yer alan Kızıltepe Mil-
let Bahçesi hakkında bilgiler vererek millet bahçemizde 70 dönümlük 
alanda Kayserimizi en güzel şekliyle görebilme imkanına sahip olaca-
ğız diyerek yapılan çalışmaların doğaya zarar vermeden sürdüğünü 
söyledi. 
Belediyemiz tarafından planlama ve proje çalışmaları tamamlanan, 
Kayseri ve Erciyes manzarasına hakim, Kızıltepe Mevkii’nde 70 dö-
nümlük alanda çalışmaların ara vermeden devam ettiğini belirten 
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Amacımız Hacılarlı ve Kay-
serili hemşerilerimize aileleri ile birlikte piknik yapabilecekleri ve 

dinlenebilecekleri bir alan oluşturmak” dedi. Başkan Özdoğan 1. eta-
bın sonuna geldiklerini de hatırlatarak baharla birlikte çalışmaların 
kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Başkan Özdoğan ‘hedefimiz 
huzur alanları oluşturarak huzur ilçesi olmak’ dedi.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER PARKIMIZIN ÇALIŞMALARI 
BAHARLA BİRLİKTE BAŞLAYACAK
Başkan Özdoğan ‘amacımız ilçemize katacağımız yüksek okulla bir-
likte hem turizmi hareketlendirmek hem de yapacağımız faaliyetlerde 
ilçenin ihtiyaçlarını bütünsel boyutta değerlendiriyoruz” dedi. İlçe-
mizdeki ekonomik sosyal ve kültürel ihtiyaçları geliştirerek Hacıları-
mızı daha iyi bir konuma getirmek için  ‘’Yaklaşık 30 bin metrekarelik 
bir alan olan 15 Temmuz Şehitler Parkımızın ihalesi Büyükşehir Bele-
diyemiz tarafından gerçekleştirildi. Yüklenici firma ile de sözleşmeler 
imzalandı. Bu alanda inşallah baharla birlikte çalışmalar başlayacak 
ve kısa sürede tamamlanacak. Yapılacak çalışmalarla birlikte parkı-
mızda oyun alanlarını arttıracağız, spor aktivite alanları kazandıra-
cağız, ayrıca şelale olarak bilinen suyumuz akmaya başlayacak. Otur-
ma alanları daha konforlu bir hale gelecek, bütün vatandaşlarımızın 
hoşça vakit geçireceği bir alan oluşturularak yürüyüş, oturma ve spor 
alanlarıyla daha konforlu ve modern bir yer haline gelecek. Dedi.
İLÇEMİZ TURİZMDEN YETERLİ PAYI ALABİLMELİ 
Hacılar ilçesinin turizmden yeterli payı alabilmesi  için özellikle ka-
rayollarının ağustos ayında yaptığı ihalenin ardından kazmanın  vu-
rulması gerekiyor diyen  Başkan Özdoğan, Hacılar’ı Erciyes Tekir 
Yaylası üzerinden Develi’ye bağlayan yolun genişletilmesi için Kara-
yolları Genel Müdürlüğü tarafından yapım ihalesi gerçekleştirildiğini 
söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: ‘’Yaklaşık maliyeti 92 milyon 
lira olan bu yol için çalışmaların bahar ayıyla birlikte başlamasını 
bekliyoruz. Karayollarıyla yaptığımız görüşmede ihale aşamasından 
çıktığını nihai kararın verilip sözleşme aşamasında olduğu bilgisine 
sahibiz. Bu yol yapıldığı anda esnafımız hareketlenmesi adına güzel 
bir adım olacak dedi. Özdoğan bu çalışmaların tamamlanmasının ar-
dından ilçemiz turizmden gerekli payı alacaktır değerlendirmesinde 
bulundu.
Başkan Özdoğan gençlere önem verdiklerini de hatırlatarak gençler 
içinde çalışmalarının olduklarını hatırlatıp  göreve geldikleri günden 
bu güne yapımı devam eden bazı çalışmaları da şöyle sıraladı: 
HACILAR KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
Vizyon projemiz olan Kentsel Dönüşüm Projesi, planlandığı gibi 
devam ediyor. Proje kapsamında 10 hektarlık bir alanda 600’e yakın 
bağımsız birimin yıkımını tamamladık. 80 dairelik 90 Metrekarelik 
yeni bloğumuzun ise kaba inşaatı tamamlandı. 2. etap yeni blokların 
temelini 2021 yılı içerisinde atacağız.
ÖREN DERE KANALI
İlçemiz merkezinde yer alan Ören Dere Kanal’ı DSİ tarafından yeni-
den yapılacak. Yaklaşık Maliyeti 10 Milyon TL olan kanalın 16 Ey-
lül’de yapım ihalesi gerçekleştirildi.

HACILARDA 2020 YILI DOLU DOLU GEÇTİ. BAŞKAN ÖZDOĞAN:VAATLERİMİZİ BİR BİR YERİNE GETİRİYORUZ
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dinlenebilecekleri bir alan oluşturmak” dedi. Başkan Özdoğan 1. eta-
bın sonuna geldiklerini de hatırlatarak baharla birlikte çalışmaların 
kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Başkan Özdoğan ‘hedefimiz 
huzur alanları oluşturarak huzur ilçesi olmak’ dedi.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER PARKIMIZIN ÇALIŞMALARI 
BAHARLA BİRLİKTE BAŞLAYACAK
Başkan Özdoğan ‘amacımız ilçemize katacağımız yüksek okulla bir-
likte hem turizmi hareketlendirmek hem de yapacağımız faaliyetlerde 
ilçenin ihtiyaçlarını bütünsel boyutta değerlendiriyoruz” dedi. İlçe-
mizdeki ekonomik sosyal ve kültürel ihtiyaçları geliştirerek Hacıları-
mızı daha iyi bir konuma getirmek için  ‘’Yaklaşık 30 bin metrekarelik 
bir alan olan 15 Temmuz Şehitler Parkımızın ihalesi Büyükşehir Bele-
diyemiz tarafından gerçekleştirildi. Yüklenici firma ile de sözleşmeler 
imzalandı. Bu alanda inşallah baharla birlikte çalışmalar başlayacak 
ve kısa sürede tamamlanacak. Yapılacak çalışmalarla birlikte parkı-
mızda oyun alanlarını arttıracağız, spor aktivite alanları kazandıra-
cağız, ayrıca şelale olarak bilinen suyumuz akmaya başlayacak. Otur-
ma alanları daha konforlu bir hale gelecek, bütün vatandaşlarımızın 
hoşça vakit geçireceği bir alan oluşturularak yürüyüş, oturma ve spor 
alanlarıyla daha konforlu ve modern bir yer haline gelecek. Dedi.
İLÇEMİZ TURİZMDEN YETERLİ PAYI ALABİLMELİ 
Hacılar ilçesinin turizmden yeterli payı alabilmesi  için özellikle ka-
rayollarının ağustos ayında yaptığı ihalenin ardından kazmanın  vu-
rulması gerekiyor diyen  Başkan Özdoğan, Hacılar’ı Erciyes Tekir 
Yaylası üzerinden Develi’ye bağlayan yolun genişletilmesi için Kara-
yolları Genel Müdürlüğü tarafından yapım ihalesi gerçekleştirildiğini 
söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: ‘’Yaklaşık maliyeti 92 milyon 
lira olan bu yol için çalışmaların bahar ayıyla birlikte başlamasını 
bekliyoruz. Karayollarıyla yaptığımız görüşmede ihale aşamasından 
çıktığını nihai kararın verilip sözleşme aşamasında olduğu bilgisine 
sahibiz. Bu yol yapıldığı anda esnafımız hareketlenmesi adına güzel 
bir adım olacak dedi. Özdoğan bu çalışmaların tamamlanmasının ar-
dından ilçemiz turizmden gerekli payı alacaktır değerlendirmesinde 
bulundu.
Başkan Özdoğan gençlere önem verdiklerini de hatırlatarak gençler 
içinde çalışmalarının olduklarını hatırlatıp  göreve geldikleri günden 
bu güne yapımı devam eden bazı çalışmaları da şöyle sıraladı: 
HACILAR KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
Vizyon projemiz olan Kentsel Dönüşüm Projesi, planlandığı gibi 
devam ediyor. Proje kapsamında 10 hektarlık bir alanda 600’e yakın 
bağımsız birimin yıkımını tamamladık. 80 dairelik 90 Metrekarelik 
yeni bloğumuzun ise kaba inşaatı tamamlandı. 2. etap yeni blokların 
temelini 2021 yılı içerisinde atacağız.
ÖREN DERE KANALI
İlçemiz merkezinde yer alan Ören Dere Kanal’ı DSİ tarafından yeni-
den yapılacak. Yaklaşık Maliyeti 10 Milyon TL olan kanalın 16 Ey-
lül’de yapım ihalesi gerçekleştirildi.

HİSARCIK CADDESİ
Hacılar ile Hisarcık arasındaki yolun genişletilmesi bizim için önem 
arz ediyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Bü-
yükkılıç’ın destekleri ile yaklaşık 4 Milyon 500 Bin TL’ye mal olacak 
yolumuz Büyükşehir Belediyemiz tarafından alt yapısı ile birlikte ge-
nişletiliyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 
HACILAR STADYUMU
Hayırseverimiz Fevzi Mercan’ın katkılarıyla yürüttüğümüz Hacılar 
Stadyumu’nda inşaat çalışmaları tamamlandı. Stadımız kullanıma 
hazır vaziyette. Daha önceki açıklamalarımızda sadece çevre düzen-
lemesinin eksik olduğunu bildirmiştik. Görüldüğü üzere stadımızın 
çevre düzeni, tribünleriyle ve saha düzeniyle tamamlanmış vaziyette 
bütün çalışmaları bitmiş durumda.  Stadımız Hacılarımıza ve Kayse-
rimize hayırlı olsun. Bu vesile ile Merhum Fevzi Mercan amcamızı da 
rahmetle yad ediyorum. Burası hem yüksek irtifa kampını kullanacak 
olan spor camiasına, hem kulübümüze hem de çeşitli etkinliklere ev 
sahipliği yapacaktır.” dedi. 
ÇOCUK KÜTÜPHANESİ
Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde bulunan kütüpha-
neye ek olarak Kayseri’de ilk defa Çocuk Kütüphanesi ve oyun alanını 
tamamladık. Çocukların renkli dünyaları düşünülerek tasarlanan kü-
tüphaneyi, çocukların beraberindeki ebeveynleri eşliğinde kitap oku-
manın yanı sıra sanatsal becerilerini ve hayal güçlerini geliştirmek 
amacıyla resim, oyun, okuma ve masal atölyeleri şeklinde düzenledik.
BAŞKAN ÖZDOĞAN “İLÇEMİZİN MANDA YOĞUR-
DUNU TADAN BU LEZZETE ABONE OLACAK
Hürmetçi Mahallesi’nde Hacılar Belediyesi, İl Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü ve Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği iş birliği ile 
yürütülen Hürmetçi Manda Sütü İşleme Tesisi’nin açılışını Tarım ve 
Orman Bakan Yardımcımız Mustafa Aksu’nun teşrifleri ile yaptık. 
Burada üretime başladık. Tesisimizde manda sütünden markalı kay-
mak ve yoğurt üretiyoruz dedi. Başkan Özdoğan ayrıca “Şunu iddia 
ediyoruz, inşallah vatandaşlarımız bu güzel tadı aldıktan sonra bu 
lezzete abone olacaklar” diye konuştu.
YOL YAPIM ÇALIŞMALARI
2020 yılında ise 4,5 kilometre sıcak asfalt, 2 bin 800 metre sathi kapla-
ma, 4 bin 700 metre imar yolu, 73 bin metrekare kilitli parke ve 1790 
ton yama asfalt yapılmıştır.
GENÇLERE DESTEK OLUYORUZ
     Kültür Merkezimizde düzenlediğimiz kurslarımızda gençlerimiz ve 
her yaştan 68 vatandaşımıza eğitim kursları verdik. Ayrıca 45 sosyal, 
kültürel ve eğitim amaçlı 45 program düzenledik. Büyükşehir Beledi-
yemiz tarafından ilçemize kazandırılan Kadın ve Gençlik Merkezinde 
düzenlen 18 kursta 304 gencimiz yararlanmıştır. Diyanet yayınların-
dan çeşitli kitaplar hediye ediyoruz.

HACILARDA 2020 YILI DOLU DOLU GEÇTİ. BAŞKAN ÖZDOĞAN:VAATLERİMİZİ BİR BİR YERİNE GETİRİYORUZ
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Yeni Mahalle’ye
Modern Alt ve Üst Yapı
 Hacılar’da asfalt serim çalışmaları-
nın tam gaz devam ettiğini söyleyen 
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Öz-
doğan, Hacılar’ın eskiyen ve bozu-
lan yollarını altyapısı ile birlikte 
yenileyerek sokakları daha modern 
bir görünüme kavuşturduklarını 
belirtti.

Başkan Özdoğan, Yeni Mahalle’de 
gerçekleştirilen çalışmaları yerinde 
inceledi. İlçede yürüttükleri altya-
pı ve asfalt serim çalışmalarına hız 

kesmeden devam ettiklerine vurgu 
yapan Özdoğan yaptığı açıklamada, 
“Yeni Mahallemizde elektrik hat-
ları yer altına alındı ve su boruları 
değiştirildi. Şaşoğlu ve Çavuşoğlu 
Caddeleri ile Gül Sokak’ta 2 kilo-
metrelik bir hatta da altyapının ta-
mamlanmasının ardından finisher 
kullanarak yürüttüğümüz asfalt 
serim çalışmamız da tamamlandı. 
Yine altyapı çalışmaları devam eden 
Uluyer ve Aydıncı Sokak’ta çalışma-
ların tamamlanmasının ardından 

kış gelmeden üstyapıyı da tamam-
layacağız. Yaptığımız tüm bu çalış-
malar, İlçemize hayırlı olsun” diye 
konuştu.

Başkan Özdoğan, işçilere çalışma-
larında kolaylıklar dileyerek tatlı 
ikramında bulundu.

KASKİ tarafından içme suyu hatları yenilenen, KCETAŞ tatafından da elektrik hatları yeraltına 
alınan Yeni Mahalle’de belediyemiz tarafından  2 kilometrelik sıcak asfalt serimi yapıldı. Ayrıca 
Mustafa Özbek, Rasim Çetinkaya, Çiğdem, Sümbül, Menekşe ve Lale Sokak İle Park Caddesi’nde 
toplam 5 bin 500 merelik parke yol yapıldı. İlçemize ve Yeni Mahalle halkına hayırlı olsun.
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Ceyhanlar Sokak, Akasya Sokak, Kükürt Sokak, Ya-
ver Sokak, Zeynep Kaya Caddesi, Akasya Sokak, 
Simitçioğlu Sokak, Arpaslanlar Sokak, Aksu Cad-
desi, Karacaören Caddesi, Akyazı Caddesi, Eker So-
kak, İstikbal Caddesi, Hisarcık Caddesi, Yeşil Sokak, 
Özgüneş Caddesi, Bostancı Sokak, Erciyes Sokak, 
Şahintepesi Sokak, Uhud Sokak, Armutluk Sokak, 
Çiğdem Sokak, Bulduk Sokak, Sakar Çiftliği, Akdam 
Mahallesi, Kartınkuyu Caddesi, Ertuğrul Sokak, Ze-
dere Sokak, Çifteharman Sokak’ta toplam 
4 bin 786 metre imar yolu açtık.

2020 YILINDA HALKIMIZIN 
GÜVENLİ VE KONFORLU 
ULAŞIMI İÇİN ÇALIŞTIK 

Bağlar Geçidi, Server Caddesi, Şerefli Sokak, Ak-
yazı 1.- 2.- 3. Sokaklar, Esen Sokak, Sakar Eşmecik 
Caddesi, Çağlar Caddesi, Avcılar Çıkmazı, Yedi-
ağaç Cami Sokak, Erçin Çıkmazı, Yediağaç Cami 
Sokak Karşısı, Mustafa Özbek Sokak, Rasim Çetin-
kaya Sokak, Çiğdem Sokak, Park Caddesi, Sümbül 
Sokak,  Menekşe Sokak, Lale Sokak, İlbi Sokak, 
Kayseri Caddesi, Basın Sokak, Çağlayan Caddesi, 
Bulduk Sokak, Kevser Camii Arkası, Mantıcı Kuyu 
Sokak, Başoğlu Sokak, Nazım Çıkmazı, Tutam Seki 
Sokak, Şht. Hacı 
Aydıncı Caddesi ve Uluyer Mevkiinde toplam 
72 bin 963 m² parke yol yaptık.

Karpuzsekisi Mahallesi, Hürmetçi Mahallesi, 
Yeni Mahalle ve  Sallı Bayır mevkiinde Toplam 
4 bin 500 metre sıcak asfalt serimi yaptık.

Özgüneş Caddesi, Sırtbaşı Caddesi, Kalkan So-
kak’ta toplam 2 bin 800 metre sathi kaplama 
asfalt serimi yaptık.
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İLÇEMİZİN MANDA 
YOĞURDUNU TADAN
BU LEZZETE ABONE OLACAK 

Hacılar Belediye Başkanı Bilal 
Özdoğan Sun Fuarcılık tarafından 
Dünya Ticaret Merkezi’nde 
düzenlenen, Yöresel Ürünler 
Günleri fuarını gezdi. Hacılar 
belediyesi tarafından açılan standı 
ziyaret eden Başkan Özdoğan 
“ilçemizin manda yoğurdunu tadan 
bu lezzete abone olacak” dedi. 

      Sun Fuarcılık tarafından 3 Kasım iti-
bari ile açılan fuar, 8 Kasım’da son bu-
lacak. Fuar alanını ziyaret eden Hacılar 
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Sun Fu-
arcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Saçmacı’dan fuar hakkında bilgiler aldı. 
     Hacılar Belediyesine ait standı da ziya-
ret eden Başkan Özdoğan burada yaptığı 
açıklamada şehrimizde kurulan Yöresel 
Ürünler Günleri fuarına tüm hemşerile-
rimizi davet ederek şöyle konuştu. 
“Şehrimizde kurulan Yöresel Ürünler 
Günleri fuarına tüm hemşerilerimizi da-
vet ediyoruz. Fuarımız Kayserimize ha-
yırlı olsun. 3-8 Kasım tarihleri arasında 
tüm hemşerilerimizi buraya bekliyoruz. 
Bizde Hacılar ilçesi olarak ilçemize ait 
ürünlerin tanıtımını sık sık yapmaktayız, 

bugünde burada  Sun Fuarcılık tarafın-
dan belediyemize belirlenen alanda, ge-
çen aylarda üretime başlayan süt işleme 
merkezi ile birlikte faaliyetini hızlandıran 
manda yoğurdumuzu, mandam yoğurdu 
adı altında peynir ve kaymağımızı da bu-
rada vatandaşlarımıza hem tanıtma, hem 
de tattırma imkanı bulduk.” dedi. Başkan 
Özdoğan ayrıca  “Şunu iddia ediyoruz, 
inşallah vatandaşlarımız bu güzel tadı al-
dıktan sonra bu lezzete abone olacaklar” 
diyerek fuar alanında her türlü pandemi 
kurallarına riayet edildiğini belirtip “Gö-
nül rahatlığıyla ziyaret edilebilir, emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. 
Açıklamaların ardından Başkan Özdo-
ğan fuar alanında bulunan diğer stantları 
da gezerek yetkililerden bilgiler aldı. 

Dünyayı birlikte paylaştığımız dostları-
mızın 4 Ekim Dünya Hayvanları Koru-
maGünü’nde hayvanseverlerle bir araya 
gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Kay-
seri Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi 
Murat Akkaya ve Hacılar Belediyesi Park 
ve Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürü ve 
Veteriner Hekim Ayhan Alan, doğadaki 
dostlarımız için yem bırakarak Hacılar’da 

sahipsiz hayvanlara yönelik yapılan çalış-
maları ve genel sorunları değerlendirdi. 
Hayvanseverlerin talepleri dinlenerek, 
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 
kurulan “Çevre, Doğa ve Hayvan Ko-
ruma Polisi” hakkında bilgilendirmeler 
yapıldı. “Haydi” isimli programın içeriği 
konusunda bilgiler verildi.

Sevimli Dostlarımızın 
Her Zaman Yanındayız
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Vaka Sayısının 
Artmaması İçin 
Maske Mesafe 
Ve Temizlik 
Kurallarına 
Uyalım

KARABAĞ ZAFERİNDE ŞEHİT 
OLAN AZERİ TÜRK ASKERLERİ 
İÇİN DUA EDİLDİ

BAŞKAN 
ÖZDOĞAN’DAN 
KORONAVİRÜS 
DENETİMİ 

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultu-
sunda ilçede COVID-19 denetimi yaptı. 
Esnafları tek tek gezen Başkan Özdoğan, 
“Hacılar ilçe halkının maske mesafe ve 
temizlik kurallarına uyduğunu belirterek 
tedbirleri elden bırakmamalıyız” dedi. 
COVID-19 salgını ile mücadele kapsa-
mında ilçe halkını ve esnafı ziyaret eden 
Başkan Özdoğan, Zabıta Müdürü Naci 
Kış ile birlikte maske, mesafe ve hijyen 
denetimi yaptı. 

Esnaflarla sohbet eden Başkan Özdoğan, 
ilçe halkının kurallara riayet ettiğini be-
lirtti. 
Hacılar ilçe sınırları içerisinde CO-
VID-19 pandemisine yönelik tedbirlerin 
sık sık sürdüğünü belirten Başkan Özdo-
ğan şöyle konuştu: 
“İçişleri Bakanlığımızın genelgesi kapsa-
mında ilçemizde maske, mesafe ve hijyen 
denetimimizi gerçekleştirdik. Denetim-
lerde esnafımızı da ziyaret ederek dik-
katli olmaları konusunda uyarılarda bu-

lunduk. İlçemizde yaptığımız denetimde 
vatandaşların ve esnafların kuralara uy-
duğunu gördük. Özellikle maskelerin her 
zaman takılı olması bizleri memnun etti” 
dedi. 
Başkan Özdoğan ayrıca “Gıda sektörün-
deki esnaflarımızın da hijyen kurallarına 
uyması bizleri ayrıca mutlu etti” dedi.  
Başkan Özdoğan esnafa ve vatandaşa 
yaklaşan kış öncesinde yaptığı hatırlat-
mada maske mesafe ve temizlik kuralla-
rına uyulmasını istedi.

Hacılarda Azerbaycan ordusunun Türk 
Silahlı Kuvvetleri ile beraber Ermenistan 
ile giriştiği Karabağ Zaferi’nde, şehit olan 
Azeri Türk askerleri için cuma namazı 
sonrasında kaymakamlık binası önünde 
dua edildi. 
Dua merasimine Hacılar Kaymakamı 
Haluk Sezen, Hacılar İlçe Jandarma Ko-
mutanı Teğmen Esra Sayıcı, Hacılar Bele-

diye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar İlçe 
Emniyet Müdürü Ergün Aras, Ak Parti 
İlçe Başkanı Ahmet Övüç, meclis üyeleri 
ile daire müdürleri hazır bulundu. 
Dua öncesinde konuşan Hacılar Kayma-
kamı Haluk Sezen; ‘’Türk Silahlı Kuvvet-
lerimizin Suriye’nin kuzey bölgesine yap-
tığı harekat için dualarımızı yapmıştık, 
bugün de Azerbaycan ordusunun Türk 

Silahlı Kuvvetleri ile beraber Ermenistan 
ile giriştiği Karabağ Zaferi’nde, şehit olan 
Azeri Türk askerleri için dua yapacağız. 
Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz’’ 
dedi. 
Daha sonra Hacılar ilçe müftüsü Yusuf 
Ay tarafından şehitler için dua edildi.

Kan bağışı yap 
can kurtar.

Trafik Güvenliği
Yaya Geçitleri Boyandı

KVKK Semineri

Başkan Bilal Özdoğan, İlçemize 
gelen Erciyes Üniversitesi Kan Mer-
kezi’nin kan toplama çadırını ziyaret 
etti.

Sizlerin güvenliği için yükseltilmiş 
yaya geçitlerini renklendirerek görü-
nür hale getiriyoruz.
Trafik akışında araç ve yaya güven-
liğini sağlamak amacıyla vatandaş-
larımızın yoğun olarak kullandığı 
yol ve güzergahlar başta olmak üzere 
ilçemizin muhtelif yerlerinde yaya 
geçitleri boyandı. 

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem 
Daire Başkanı Emre Yaylagül ve 
Ekibi tarafından  belediyemiz perso-
neline Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu hakkında seminer verildi.
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Tüm Kararlar Oybirliği İle

ALDIĞIMIZ KARARLAR  
HAYIRLI OLSUN 
Hacılar Belediyesi 2020 Yılında 10 Meclis 
Toplantısında 66 Konuyu Karara Bağladı

Hacılar Belediyesi 2020 yılında 10 mec-
lis toplantısı yaparak 66 konuyu karara 
bağladı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal 
Özdoğan, bu yıl alınan kararlarda Ha-
cıların daha güzel ve yaşanabilir bir ilçe 
olma hedefinde adım adım ilerlediklerini 
ifade etti.  Allah devletimize milletimize 
zeval vermesin diyen Başkan Özdoğan, 
‘’Bir yıllık süre içerisinde gerek mali hiz-
metler gerekse imar, kentsel dönüşüm 
projesi, fen işleri, kültürel ve sosyal çalış-
larımızla pandemiye rağmen dolu dolu 
bir yıl geçirdik’’ diyerek sözlerine devam 
etti: ‘’Bu bağlamda ilçemiz sınırları içeri-
sinde meclisimizde aldığımız kararlarla 
halkımıza hizmet adına büyük projelere 
imza attık. 2020 yılında yaşanan pande-
mi dolayısıyla her ne kadar esnek çalışma 
uygulansa da biz bunu belediyemiz ola-
rak fırsata çevirip ilçemiz için daha çok 
çalıştık.’’ Hacıların şehirle bütünleşen bir 
ilçe olduğuna vurgu yapan Başkan Özdo-
ğan siyasette, ekonomide, ticarette ve sa-

nayisinde de ön planda olan bir konuma 
sahip olduğunu da hatırlatarak pandemi 
sürecinde 300 bine yakın maske üretimi 
gerçekleştirildiğini hatırlattı. Meclisler-
de alınan kararların çoğunluğunun bir 
bütünlük içerisinde ve şeffaf bir şekilde 
alındığını hatırlatan Başkan Özdoğan, 
mecliste belediye faaliyetlerinin yanı 
sıra özellikle pandemi sürecinde alınan 

kararların hem duyarlılık oluşturmak 
hem de vatandaşların sağlığının önemli 
olduğu bilincini vurgulamak adına da ça-
lışmalara imza atıldığını söyledi. Başkan 
Özdoğan meclis toplantılarında   vatan 
savunması konusunda da ordumuzun 
her zaman yanında olduklarını hatırlatıp 

yaralı askerlere acil şifalar dilerken şehit-
lerimize de Allahtan rahmet diledi.
Başkan Bilal Özdoğan, 2020 yılında alı-
nan kararların Hacılar ve Kayseri için 
hayırlı olması temennisinde bulunarak 
sözlerini noktaladı.

KIŞ ÖNCESİ ÇEVRE BAKIMI 

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdo-
ğan sonbaharda park bahçe ve oyun 
alanlarında bakım onarım çalışmalarını 
sürdürdüklerini belirtti. 7 gün 24 saat 
vatandaşının hizmetinde olduklarını 
hatırlatan Başkan Özdoğan, Park Bah-
çeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışma-
larını aralıksız olarak sürdürdüğünü 
söyledi.
Özellikle sonbahar ayında bakım işle-
rine yoğunluk verdiklerini hatırlatan 
Başkan Özdoğan şu bilgileri verdi; ‘’Be-
lediyemize bağlı Park Bahçeler Müdür-
lüğü ekipleri ilçemizde bulunan park, 
bahçe ve fitness gruplarında bakım ve 
onarım çalışmalarını sürdürmektedir. 
Park bahçelerimiz oyun gruplarımız 7 
gün 24 saat vatandaşımızın hizmetinde-
dir. İlçemizde bulunan 50 park ve 5 adet 
fitness gurubunun da bakım ve onarım-
ları düzenli olarak yapılmaktadır. Kasım 

ayıyla birlikte Hacılar Belediyesi olarak 
ilçedeki yeşil alanlar, çocuk parkları ve 
dinlenme alanlarını arttırmak için baş-
lattığımız çalışmalarımızı da hızla sür-
mekteyiz. Belediye olarak ayrıca bölge-
deki hasta ağaçlarında kesimi yapılarak 
yerlerine yeni fidanlarımızı da dikiyo-
ruz. Böylelikle ilçede bulunan parkların 
ve yeşil alanların hem bakımları yapıl-
mış oluyor hem de yapılan çalışmalarla 
iyileştirme çalışmalarımız hız kesme-
den devam ediyor’’ dedi. 
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 
vatandaşların dinlemesi için ilçeye yeni 
yeşil alanlar ve parklar kazandırmaya 
devam edeceklerini sözlerine ekleyerek, 
ağaçların sağlıklı büyüyüp gelişmesi 
için de yaz ve kış öncesi bakım, budama 
ve ilaçlamanın aksatılmadan yapıldığını 
vurguladı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan sonbaharda park bahçe 
ve oyun alanlarında bakım onarım çalışmalarını sürdürdükleri-
ni belirtti. 7 gün 24 saat vatandaşının hizmetinde olduklarını 
hatırlatan Başkan Özdoğan, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri-
nin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü söyledi.
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Hacılar Belediye Başkanı 
Bilal Özdoğan, ilçede 
bulunan 1970 yılına 
ait belediye lojman-
larının ekonomik 
ömrünün tamamlan-
dığını belirterek yıkıl-
dığını söyledi. Başkan 
Özdoğan; “Baharla birlik-
te alacağımız kararlar 
doğrultusunda yıkılan 
lojmanların yerine yeni 
projelerle, Yeni mahalle-
mize güzel işler yapmayı 
hedefliyoruz” dedi.

Başkan Özdoğan: “Alacağımız Kararla Birlikte Yeni 
Projelere İmza Atacağız” 

1970 YILINA AİT

ESKİ LOJMANLAR 
YIKILDI 

   Başkan Özdoğan yıkımı gerçekleştirile-
cek olan eski lojmanlarda Birim Müdür-
lerinden bilgi alarak incelemede bulun-
du. Konuyla ilgili açıklama yapan Hacılar 
Belediye Başkanı Bilal Özdoğan eski ya-
pıların ekonomik ömrünü tamamladığı-
nı ve tehlike arz ettiğini belirterek şöyle 
konuştu:
“Yeni Mahallemizin hemen girişinde yer 
alan ve artık ekonomik ömrünü tamam-
layan, 1970 yapımı toplam 8 daireden 
oluşan 2 blok, belediye lojmanlarının 
yıkımını gerçekleştiriyoruz. Burası hem 
vatandaşlarımızdan gelen talepler ve de-
ğerlendirmelerimiz üzerine binaların ar-
tık yıkılmaya yüz tuttuğu ve tehlike arz 
etmesi üzerine arkadaşlarımız gerekli 
incelemelerini tamamladı. Bizde yıkımı-
na karar verdik. Baharla birlikte inşallah 

çalışacağımız projeler üzerinde alaca-
ğımız kararlar doğrultusunda Yeni ma-
hallemize güzel bir proje kazandırmak 
için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Emeği 
geçenlere teşekkür ederim, yapacağımız 
çalışmalar inşallah kazasız belasız devam 
eder.” dedi. 
Açıklamaların ardından 8 daireden olu-
şan 2 blok, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
tarafından çevre güvenliği alınarak yıkı-
mı gerçekleştirildi.

İLÇEMİZDE 29 EKİM 
CUMHURİYET 
BAYRAMI  COŞKUSU
İlçemizin sokaklarında;
“Türk’üz, Cumhuriyetin göğsümüz 
tunç siperi,
Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde, 
Türk ileri! “ sözleri yankılandı.
Cumhuriyetimizin 97. Yılını ilk gü-
nün coşkusuyla kucaklıyoruz.




